
                                                        

 

 
PÜR BAĞIMSIZ DENETİM YEMİNLİ 
MALİ MÜŞAVİRLİK 

ANONİM ŞİRKETİ 

                     23.12.2021 

                      Sirküler, 2021/36 

Sayın Meslektaşımız; 

 

Konu: 2022 Yılında Uygulanacak Bazı Parasal Had ve Oranlar Hak. 

 

Bilindiği üzere Vergi Kanunlarında yer alan maktu hadler ile parasal tutarlar, Maliye Bakanlığı’nca her yıl 

bir önceki yıla ilişkin yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanmaktadır. 

2021 yılına ait yeniden değerleme oranı % 36,2 olarak açıklanmıştır. 

 

Buna göre, 2022 Yılında Uygulanacak Bazı Parasal Had ve Oranlar şöyledir; 

 

- Hizmet Erbabına İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek 

Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı: 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 23’üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri 

veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde (yemek fişi, ticket veya yemek çeki gibi) hizmet 

erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 34,00 TL (KDV 

hariç) olarak tespit edilmiştir.  

 

- Hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı: 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 23’üncü maddesinin 10 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce 

hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 17,00 TL 

(KDV hariç) olarak tespit edilmiştir. 

 

- Kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerde gider yazılabilecek aylık kira bedeli:  

Gelir Vergisi Kanunu’nun 40/1 ve 68/5 numaralı bentlerinde yer alan, kiralama yoluyla edinilen 

binek otomobillerin her birine ilişkin gider olarak dikkate alınabilecek aylık kira bedeli 8.000 TL 

olarak tespit edilmiştir.  

 

- Binek otomobillere ait ÖTV ve KDV’nin gider kaydedilme sınırı: 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 40/1 ve 68/5 numaralı bentlerinde yer alan, binek otomobillere ait olup, 

gider olarak dikkate alınabilecek özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinin toplam tutarı 

200.000 TL olarak tespit edilmiştir. 
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- Binek otomobillerde amortisman sınırı: 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 40/7 ve 68/4 numaralı bentlerinde yer alan, binek otomobiller için 

amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek tutar,  

ÖTV ve KDV hariç 230.000 TL, 

Vergilerin maliyet bedeline eklendiği durumlarda 430.000 TL, 

Binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde 430.000 TL olarak tespit edilmiştir. 

 

- 2022 Gider Olarak Yazılabilen Demirbaş Sınırı:  

2022 Yılı Gider Olarak Demirbaş Sınırı: 2.000 TL 

(Bütünlük arz edenlerde bu sınır dikkate alınmaz, gider yazılmaz.) 

 

- 2022 Fatura Düzenleme Sınırı  

2022 Yılı için 2.000 TL (KDV dahil tutar) olarak tespit edilmiştir 

 

- Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutar: 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 21 inci maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan 

istisna tutarı, 2022 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 9.500 TL olarak tespit edilmiştir. 

 

- Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı:  

Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80 inci maddesinde yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin 

istisna tutarı, 2022 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 25.000 TL olarak tespit edilmiştir. 

 

- Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 82’nci maddesinde yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı, 2022 

takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 58.000 TL olarak tespit edilmiştir. 

 

- Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin 

Beyanname Verme Sınırı: 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 86’ncı maddesinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul 

ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2022 takvim yılı gelirlerine 

uygulanmak üzere 3.800 TL olarak tespit edilmiştir. 

Bilgilerinize Sunarız. 

Saygılarımızla, 

PÜR BAĞIMSIZ DENETİM 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 


